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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 مة هللا وبركاته.السالم عليكم ورح

 سم. 
 .به أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالىرحمه هللا -قال الحافظ 
ْيخِ  ُلَها: َسَماُع َلْفِظ الشَّ  َأْقَساُم التََّحمُِّل، وأوَّ

 ِمَظََََعْ مُ لْ ا دَ ْنََََعِ  ذِ ْخََََالَ  هِ وْ ُجََََى وُ َلََََعْ أَ 
ََََََكتَ  َ َنا لْ ُقََََََوَ  اِحْفَََََََظ    أو ااب   : )َحََََََدَّ
َََََََََََوَ  َََََََََََطِ خَ لْ ا) مَ دَّ َق َََََََََََيَ  نْ   أَ بُ ْي  :لَ وْ ُق
َ َنا  )َحََََََََََََهَ دَ ْعََََََََََََبَ وَ   ي نِ  َ دَّ ا )َحََََََََََََدَّ

َََََََر  وَ  ََََََََو َكْ ِي َََََََزِ )يَ َوْه َََََََا  دُ ْي  هْ لَ مَ عْ تَ ْس
 :لَ ِمََََََْن َلْفََََََِظ َشََََََْيِخِه َوَبْعَََََََدُه َتََََََ

َََََََََهُ  ََََََََََا  َوَنحْ  :َوَقْوُل َََََََََاَل َلن َََََََََاوُ )َق  َه
ََََََََََََتِ ا ََََََََََََُب اْس َََََََََََََذاَ َرهْ  َهالُ اْعمَ ْلَغاِل  ُم

َََ ََََماِع ِ ْن ُي َََى السَّ ََََي َعل َََيْ دْ َوْه  َر اللُِّق
 َمََََََا َسََََََِم ْ  أْن َل َيُقََََََْوَل َذا ِبَغْيََََََرِ 
 طْيَََََََِب َوُقِصَََََََْر ُعُمْوُمَََََََُه ِعْنََََََََد اْلخَ 

 

 ِملَ عْ اَفَََََ خ  يْ َشَََََ ظُ ْفَََََ: لَ ان  ِمَََََ َ  يَ ْهَََََوَ  
ََََََََرَ بَ خْ )أَ  وْ   أَ تُ عْ مِ )َسََََََََ ََََََََأَ بَ نْ ا  )أَ َن  ا َن

َََََََََقْ يَ  لَ  ذْ    ِ تُ عْ َسَََََََََمِ ) َََََََََا لُ َب  لَ يْ وِ أْ لتَّ
ََََََََََبَ وَ  ََََََََََرَ بَ خْ ا )أَ َد ذَ ْع ََََََََََرَ بَ خْ ا  )أَ َن   يِن
ََََََََهْ اِحََََََََوَ  رُ ْيََََََََغَ وَ   د  ِلَمََََََََا َقََََََََْد َحَمَل
ََََََََََََََََأَ بَ نْ )أَ  ََََََََََََََََأَ بَّ ا  )نَ َن ََََََََََََََََقَ ا  وَ َن  لَ لَّ

َََََََََََََََهِ  َََََََََََََََا :َكُقْوِل َ َنا  َلِ نََّه َََََََََََََََدَّ  )َح
َََََََََا ََََََََََل ُمَج َََََََََاَل  ِب َََََََََا )َق  َرهْ رَ َوُدُوَنَه

ََََي اْلُمِ ََََيْ  ََََْوُه ِف  َل ِسََََيََّما َمََََْن َعَرُف
ََََََََاك   َوَلِ ََََََََنْ  ِمْنََََََََهُ  ََََََََ ْ  )َكَحجَّ  َيْمَتِن

ََِذذ ِبَََذا الَوْصََِه اْشََُتِهْر   َذاَك َعلََى الَّ
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
 أما بعد:

-يتحمل فيه الحديث، ذكر  متى يصح تحمل الحديث؟ يعني الوقت الذي -رحمه هللا تعالى-فلما ذكر المؤلف 
الطرق، وأقسام التحمل، كيفيات الطرق التي يتحمل بها الحديث؛ ألن للتحديث طرفان تحمل  -رحمه هللا تعالى

-وأداء، وذكرنا هذا في درس األمس، تحمل أخذ الحديث عن الشيوخ، واألداء تبليغ األحاديث للطالب، قال 
سماع لفظ الشيخ، أول األقسام وأقواها وأعالها سماع لفظ الشيخ، وهو : أقسام التحمل، وأولها -رحمه هللا تعالى

األصل في الرواية، األصل أن الشيخ يحدث والطالب يستمع ويحفظ أو يكتب، الشيخ يحدث إما من حفظه أو 
من كتابه، والطالب يستمع، إما يحفظ بمجرد االستماع أو يكتب ثم يحفظ، هذا هو األول وهو األصل في 

أنه يتكلم باألحاديث، ينطق بها، والصحابة يتلقون عنه،  -السالمعليه الصالة و -، وهذا الغالب من حاله الرواية
وهذه طريقة معروفة في التحديث والتعليم، وهي أشهر هذه الطرق، وأوالها وأعالها، وأما الطرق األخرى فيأتي 

 الكالم عنها في مواضعها. 
 :-رحمه هللا تعالى-قال 

 خََََذ عنََََد المعظََََمأعلََََى وجََََوه ال
 وهي  مان.........................  ك

 ك
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"وهي ثماٍن" هذه جملة اعتراضية، أعلى وجوه األخذ عند المعظِم لفظ شيخ فاعلِم، أما "وهي ثمان" فهي معترضة 
 بين جزئي الجملة، أعلى وجوه األخذ لفظ الشيخ، يعني سماع لفظ الشيخ، وجوه األخذ وأقسام التحمل أعالها عند

يعني فادِر هذا األمر  ""فاعلِمالمعظم يعني عند جمهور، بل عند جماهير أهل العلم السماع من لفظ الشيخ 
يعني مبتدأ وخبر، ثماٍن هي مبتدأ، وثماٍن خبر، لماذا جرت ونونت؟ أصلها ثماني بالياء منقوص،  "وهي  مان"

ال تحذف؟ في حال الرفع وال جر تحذف الياء، ويبقى ما يدل عليها وهو والمنقوص في حال الرفع تبقى ياؤه وا 
ألنه ال يوجد ما يمنعها من الصرف، وهي ثماٍن كما تقول: هذا قاٍض، ومررت  ؛الكسر، وينون في مثل هذا

 بقاٍض.
 وهََََََي  مََََََان  لفََََََظ شََََََيخ فََََََاعلِم  ك  أعلََََى وجََََوه الخََََذ عنََََد المعظََََِم

  ك
 ا"كتاب  السماع من لفظ الشيخ أعلى وجوه التحمل عند  المعظم عند جماهير أهل العلم، عند عامة أهل العلم أن 

يعني سواء كان الشيخ يقرأ من كتابه، أو من حفظه؛ ألن الحفظ المشترط لصحة الرواية المعبر عنه  "اأو حفظ  
بالضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب، وال شك أن الناس يتفاوتون في الحفظ، من تسعفه الحافظة 

ا األصل وهو األفضل، لكن إذا كانت الحافظة ال تسعف ال بد من أن يعتمد على ويستغني بها عن الكتاب هذ
كتابه لئال يعتمد على حفظه الضعيف فيكثر خطؤه، ويكثر وهمه، فالذي ال تسعفه حافظته في حفظ ما يسمع ال 

يه، بل إن بد أن يكتب، ومنع بعض أهل التشديد من ضبط الكتاب، والرواية من الكتاب، لكنه قول ال يلتفت إل
 بعض أهل العلم رجح ضبط الكتاب على ضبط الحفظ؛ ألن الحفظ خوان.

كما تقدم في درس  -جل وعال-على عباده وجود هذه الكتابة، هللا  -جل وعال-وعلى كل حال من نعم هللا 
ما أدرك من من أجل ضبط العلم، فلوال القلم ل -جل وعال-م بالقلم، فالقلم منة من هللا عل   -درس الميمية-األمس 

، فإذا عاناه بالكتابة وضبط كتابه وحفظه، ولم يخرجه من يده إال إلى ثقة ثم اال تسعفه حافظته من العلم شيئ  
روى عنه هذا من أقوى وجوه األداء، وأما القول بأنه ال يعول إال على الحفظ فإنه قول وصف بالتشديد، ولم 

لرواية من الكتاب، نعم الحفظ إذا كان يسعف فال يعدل عنه، وال يلتفت إليه أهل العلم، ثم بعد ذلك أجمعوا على ا
ينبغي لطالب علم تسعفه حافظته أن يعتمد على الكتاب ويقول: أضبط، ال، يعتمد على حفظه هذا هو األصل، 
وال شك أن العلم ما حواه الصدر، الذي تجده متى طلبته، أما ما في الكتاب لو أعرت الكتاب ما استفدت، أو لو 

ال سيما على أولئك الذين ال تسعفهم  -جل وعال-ضاع علمك، لكن وجود الكتب من نعم هللا  لف الكتاب مثال  ت
، فكبار األئمة الحفاظ الكبار يحدثون من كتبهم؛ ألن ضبط االحافظة، وليس بعيب أن يحدث الشيخ من كتابه أبد  

 "قل: حد نا"حديث بطريق السماع من لفظ الشيخ سيان، وقل إذا تحملت ال "اأو حفظ   ا"كتاب  الكتاب أحفظ وأضبط 
 يعني كيف تؤدي صيغة األداء إذا تحملت بطريق السماع؟ 

 ..........................قل: حد نا
 ك

   سََََََََََََََمعت أو أخبرنََََََََََََََا أنبأنََََََََََََََا 
حدثنا، صحيح حدثك الشيخ، سواء كان بمفردك أو معك أحد، لكن إذا كان معك أحد تقول: حدثنا، تقول: 

ذا كنت بمفردك تقول: حدثني، وتقول: سمعت، كما تقول: أخبرنا، وتقول: أنبأنا ونبأنا، كلها تدل على سمعنا،  وا 
أنك سمعت من لفظ الشيخ، هذا األصل في أن هذه العبارات كلها تؤدي المطلوب، صيغ تؤدي المطلوب، تقول: 
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ُث ر والتحديث هو أخبرك؛ ألن اإلخبا اسمعت من لفظه، وأيض   احدثنا، صحيح حدثك، وأيض   }َيْوَمِئذ  ُتَحدِ 
 َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم{*  }َعمَّ َيَتَساءُلونَ كما أن اإلنباء واإلخبار والتحديث معانيها واحد  [( سورة الزلزلة4)] َأْخَباَرَها{

ُث َأْخَباَرَها{يعني الخبر العظيم  [( سورة النبأ1-2)] ُئَك ِمْ ُل َخِبير  }وَ  [( سورة الزلزلة4)] }َيْوَمِئذ  ُتَحدِ  ( سورة 44)] {َل ُيَنبِ 
ن كان بينها فروق دقيقة، لكنها تؤدي الغرض بأي صيغة من هذه  [فاطر المقصود أنها ألفاظ معانيها واحدة، وا 

الصيغ المذكورة، هذا من حيث اللغة، أما بالنسبة لالصطالح فكثير من أهل العلم من يفرق بين هذه الصيغ، 
ال يفرق بين أخبرنا وحدثنا، ومنهم من يفرق، فيجعل حدثنا لمن تحمل بطريق  -رحمه هللا-اري منهم اإلمام البخ

السماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لمن تحمل بطريق العرض، الطريق الثاني من طرق التحمل، على ما سيأتي، 
ن كان هناك فرق دقيق بينهما ب ال فاإلخبار بمعنى التحديث، وا  أن التحديث أخص من وهذا مجرد اصطالح، وا 

اإلخبار؛ ألن من قال لعبيده: من حدثني بكذا فهو حر، ومن قال لعبيده: من أخبرني بكذا فهو حر، من حدثه ال 
بد أن يكون مشافهة، ومن أخبره إما أن يكون مشافهة أو يكون بكتابة، أو بإشارة مفهمه؛ ألن الخبر يحصل 

يصح أن يؤدى بها، أو يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ كلها بهذه، هذه فروق دقيقة، لكنها من حيث المؤدى 
إال أن االصطالح غاير ومايز بين هذه عند بعض العلماء دون بعض، وعرفنا أن إمام الصنعة اإلمام البخاري 
ال يفرق بين التحديث واإلخبار، ال يفرق، وسواء قال: حدثنا أو أخبرنا ال فرق، نعم، بينما اإلمام مسلم يفرق 

هما بدقة، وتجده يقول: حدثنا فالن وفالن وفالن، قال فالن: حدثنا، وقال اآلخران: أخبرنا، ومن أهل العلم من بين
 .-إن شاء هللا تعالى-ال يحدث إال بصيغة اإلخبار، على ما سيأتي بيانه 

 سَََََََََََمعت  ذ ل يقبَََََََََََل التَََََََََََأويل   ك  وقََََََََََََََدم الخطيََََََََََََََب أن يقََََََََََََََول
 ك
 ك

خبره، الشيخ أخبره وحدثه، لكن سمعت أنه سمع من لفظ الشيخ، نعم هو يقول: سمعت هذا الذي يبين بدقة أ
أدق؛ ألنها ال تقتضي ما يقتضيه حدثني أو أخبرني، يقول: سمعت، السماع غير االستماع، فيسمع ولو لم يقصد 

ذا ول؛ باإلسماع، ولم يقصد بالتحديث، لكن حدثني أو أخبرني يدل على أن الشيخ قصده بالتحديث أو باإلخبار
 :بخالف ما لو قال رباإلخبا اومقصود   ،بالتحديث ايقولون: اإلفراد أقوى من الجمع؛ ألنه إذا أفرد يكون مقصود  

 وعلى هذا ،أخبرنا :وكذلك لو قال ،ولو لم يقصد بعينه ،حدثنا يكون مع غيره مع مجموعة من الناس حدثهم
مدة طويلة، ينسى هل كان معه وقت التحديث  الطالب الذي يروي عن الشيخ بطريق السماع، ثم يروي عنه بعد

لى أن يقول: حدثنا أو يقول: حدثني؟ هل األولى أن يقول: حدثنا؟ هو روى عن و  هل األأ  ؟أحد أو ليس معه أحد
الشيخ بطريق السماع، يجزم بأنه سمع من لفظ الشيخ، فهل يقول: حدثنا أو يقول: حدثني؟ منهم من يقول: 

متيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه، يعني ما يدري هل معه أحد أو ال، نعم؟ ومنهم من ألن وجوده  ؛يقول: حدثني
ألن قصد الشيخ له بالتحديث مشكوك فيه، احتمال يكون معه غيره، فال يكون  ؛يقول بالعكس يقول: حدثنا

أداه على أي بالتحديث، والمسألة سهلة يعني، الخطب يسير يعني؛ ألنه إذا ضبط ما سمعه من الشيخ، و  امقصود  
 وجه كفى.

 وقََََََََََََََدم الخطيََََََََََََََب أن يقََََََََََََََول
 ...................................   ك

 ك

 وهذه ألف إطالق وليست ألف تثنية.
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................................... 
 ك

 سَََََََََََمعت  ذ ل يقبَََََََََََل التَََََََََََأويل 
 ك

 نعم؟سمعت ما تقبل تأويل، بينما لو قال: حدثنا تقبل التأويل، كيف تقبل التأويل؟ 
 .......طالب:

نما حدث أهل المدينة أو  انعم هم ذكروا عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة ولم يكن موجود   وقت التحديث، وا 
أهل البصرة وهو فيها، لكن الغالب أهل المدينة على ما قيل، حدث أهل المدينة وهو موجود، هذا ال شك أنه 

ن كانت منزلة الحسن البصري تنبو وترتفع عن مثل تدليس شديد؛ ألنهم يذكرون أن المدرس إذا ق ال: حدثني، وا 
 ؛إذا قال: حدثنا، نعم؟ إذا قال: حدثنا وهو ما حدث كذاب اهذا االتهام أنه يكون حينئٍذ ولم يسمع منه، يكون كذاب  

بصيغة ولذلك كيف نعرف أن هذا الراوي مدلس إال بهذا، أن يأتي بصيغة موهمة ويسقط من حدثه، لكن إذا أتى 
ن حدثه وجاء بصيغة صريحة هذا كذب، لكن منزلة الحسن صريحة وهذا تقدم في بحث التدليس، يعني أسقط مأ 

 "حد نا حد ني"وبعد سمعت  "وبعدها"تنبو عن ذلك، وجاء ما يدل على مراده، المقصود  -رحمه هللا-البصري 
ما بين حدثنا وحدثني من أيهما أقوى، حدثني حدثنا بالجمع إذا كان معه غيره، وحدثني إذا كان بمفرده، وعرفنا 

 بالتحديث. اأقوى؛ ألنها تدل على أنه مقصود، وأما حدثنا فال يلزم من ذلك أن يكون مقصود  
................................... 

 ك

 وبعََََََََََََََد ذا أخبرنََََََََََََََا أخبرنََََََََََََََي 
 جج

، كما قال الخطيب يليها تقبل تأويال   ألن دائرة اإلخبار أوسع من دائرة التحديث، أضيق الدوائر سمعت، هذه ال
ن استعملها الحسن فيما استعملها فيه، لكنها  حدثنا؛ ألنها ال تكون إال بالمشافهة، حدثنا ال تكون إال بالمشافهة، وا 
ال تكون إال بالمشافهة بخالف أخبرنا وأخبرني فإنها دائرتها أوسع؛ ألن اإلخبار يكون بغير المشافهة، يكون 

 كون باإلشارة المفهمة، على ما ذكرنا.بالكتابة، ي
 وهَََََََََو ك يَََََََََر ويزيَََََََََد اسَََََََََتعمله

 ...................................   جج
 

 يزيد بن هارون استعمله، استعمل أخبرنا وأخبرني.
................................... 

 ك

 وغيََََََََر واحََََََََد لمََََََََا قََََََََد حملََََََََه 
 ك

 كلهم يستعملون أخبرنا وأخبرني.حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم وعبد الرزاق 
  

................................... 
 من لفظ شيخه..................... 

 ك

ََََََََه   وغيََََََََر واحََََََََد لمََََََََا قََََََََد حمل
.................................... 

 ك

سحاق بن راهويه ال يكاد يستعمل إال اإلخبار، سواء روى بطريق السماع أو بطر  يق العرض ال يقولون: أخبرنا، وا 
، يعني إسحاق قال: أخبرنا فالن، الذي يغلب على الظن أنه ابن يكاد يقول إال أخبرنا، وبه يفسر إذا كان مهمال  

يعني بعد سمعت ثم حدثنا  "وبعده تل" يعني تحمله بطريق السماع من لفظ شيخه"*** "لما قد حمله راهويه 
 وحدثني، ثم أخبرنا وأخبرني.

 ........وبعده تل..................
ََََََََََََََََََََل   ججج  ك  أنبأنََََََََََََََََََََا نبأنََََََََََََََََََََا وُقل
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يعني هذا قليل، قليل استعمال أنبأنا ونبأنا، ال سيما في عصور الرواية المتأخرة في القرن الثالث، وما بعده؛ ألنه 
 كثر استعمالها في اإلجازة.

................................... 
 وقولََََََََََه: قََََََََََال لنََََََََََا ونحوهََََََََََا 

  ججج

 ......................وُقلل......... 
 ك  كقولََََََََََََََََََه حََََََََََََََََََد نا ل نهََََََََََََََََََا

قال لنا يعني لو أن الشيخ حدث والطالب تلقى بطريق السماع، ثم بعد ذلك لما أراد الطالب األداء قال: قال لنا 
 فالن، أو قال فالن، هذه محمولة على السماع على ما تقدم في التعليق.

 ...........................أما الَذذ
 نعنَََََََََََََََ  كخبَََََََََََََََر المعَََََََََََََََاز ِ ع

   ك

 لشَََََََََيخه عَََََََََزا بََََََََََ)قال  ف َََََََََذذ 
َََََََن حَََََََزم المخَََََََالهِ   ل تصَََََََز لب

  ك
هذه محمولة على االتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم في العنعنة، فإذا قال: قال لنا أو قال فالن، قال 

ما قال هشام بن عمار هشام بن عمار هذا متصل على قول ابن الصالح والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم؛ ل
قالوا: هذا متصل؛ ألن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لقيه وحدث عنه بأحاديث خمسة أو ستة، قال: حدثنا 

 هشام بن عمار، ولم يوصف البخاري بالتدليس على ما مضى في التعليق.
 وقولََََََََََه: قََََََََََال لنََََََََََا ونحوهََََََََََا 

 ك  كقولََََه حََََد نا......................   ججج
 رة قال لنا، لكنها ر تقل عنها، يعني بالمجامثلها ال 

ََََََََََََذا ره ََََََََََََب اسََََََََََََتعمالها م  الغال
 

 ................................... 
 ك

يعني في حال المذاكرة تستعمل قال لنا في حال المذاكرة، وصرح بهذا جمع من أهل العلم، وقالوا: إن البخاري 
ريد ما رواه بطريق المذاكرة، يعني المذاكرة بين الشيوخ، إذا روى الحديث بصيغة قال لنا فإنه في الغالب إنما ي

ال على طريق  ،فيه كذا للمذاكرة بينهم حديث فالن أو فيه كذا أو هقال: في ؟ما تحفظ في باب كذا :يعني إذا قيل
 .ودةوالتحمل بطريق المذاكرة أقل من التحمل بطريق الرواية المقص ،التحديث والرواية، والرواية بطريق المذاكرة
كون الشيخ يملي  ،أعالها اإلمالء ،السماع من لفظ الشيخ له مراتب ،نعود إلى مسألة السماع من لفظ الشيخ

ما في هذا النوع السماع  وهذا أعلى ،أو في كتابه، ثم يمليه يحرر ما يريد سواء كان ما يزوره في حفظه إمالء  
منهما مهتم لما هو بصدده، إذا  ز الشيخ والطالب، كلم منه من تحر لماذا؟ لما يترتب عليه ويلز  ،من لفظ الشيخ

 من كون الشيخ يلقي إلقاء   اهذا ال شك أنه أكثر تحرز   ،احرف   اويملي حرف   ،اكبتوا :ويقول ،كان الشيخ معه كتاب
 اب أيض  ومتحفظ أال يخطئ في إمالئه والطالفي حال اإلمالء ال شك أن الشيخ متحرز  ،والطالب يستمعون 

ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخ، ثم يليها مسألة قصد  لئال يخطئ في سماعه، هذا أعلى ؛يقظمتحفظ ومت
ثم بعد ذلك مسألة المذاكرة، المذاكرة بين الشيوخ ما في هذا  ،التحديث على طريق اإللقاء ال على طريق اإلمالء

قال لنا، الغالب  :كذا ثم يسرد الحديث، ويتلقاه من يسمع ويرويه بصيغة هحديث فالن، ما في هالباب ما في
أو قال لنا إال  ،إن البخاري ال يقول: قال :يرد من قال -تعالى رحمه هللا-والحافظ ابن حجر  ،استعمالها مذاكرة

صيغة التحديث، أو قال لنا، ويرويها ب ،في حال المذاكرة، ويثبت أمثلة من الصحيح نفسه في أحاديث فيها قال
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أو العكس قد يكون الحديث قال  ،-البخاري  من كتب- صحيح أو في غيره من كتبهبصيغة التحديث في نفس ال
 ، فليست خاصة بحال المذاكرة.ورواه في الصحيح بحدثنا ،لنا في التاريخ الكبير

ََََََََََََتِ ا ََََََََََََُب اْس َََََََََََََذاَ َرهْ لُ اْعمَ ْلَغاِل  َها ُم
 

َََََََََا  ََََََََََل ُمَج َََََََََاَل  ِب َََََََََا )َق  هْ رَ رَ َوُدُوَنَه
 ج

 

وأخص منها إذا قال:  ،لمجاررة إذا قال: قال لنا: بدون مجاررة، بال مجاررة، ابدون جار ومجرور، قال ،بدون لنا
غالب ال -تعالى رحمه هللا-أو قال لنا فهذه كما يقول الناظم  ،مثل حدثنا وحدثني، إذا قال: قال لي ،قال لي
وال شك أن  ،يعني بدون جار ومجرور ،ل لنا قال بال مجاررةأو قا ،ودونها دون لفظ قال لي ،مذاكرة ااستعماله

إال بالشروط المعتبرة عند أهل  (عنـ)تصال كتصال، ال يلزم منها بمجردها االال يلزم منها اال ،هذا صيغة موهمة
 ،زمتصال؟ ال يليلزم من هذا اال ،-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :لو قال واحد من الحاضرين هألن ؛العلم

ما  ؟بن تيمية يلزماال يلزم منه اتصال، لو قال: قال شيخ اإلسالم  ؟يلزم منه اتصال ،لو قال: قال اإلمام أحمد
في تصال بالشرطين المعروفين محمولة على اال ي؛ ألن الصيغة محتملة، وهاوال يعد كاذب   ،يلزم منه اتصال

 .عند أهل العلمالعنعنة 

............................... 
 

َََََََََا  َََََََََا َوُدُوَنَه ََََََََََل ُمَج َََََََََاَل  ِب  َرهْ رَ )َق
 

ثم حدثني وحدثنا، ثم أخبرني وأخبرنا، ثم أنبانا ونبأنا، ثم قال لنا، وأخرها  ،ال تحتمل فعندنا أعالها سمعت وهذه
  قال.

على  ، كلها محمولةؤنأنالمأنن أو الم اولو روى بلفظ العنعنة عن فالن عن فالن هذه صيغة العنعنة، أو أن فالن  
تصال إذا توافر الشرطان المعروفان عند أهل العلم، أن يثبت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه على مذهب اال

ن ال وأ ه،أو تثبت المعاصرة مع إمكان اللقاء على ما قرره اإلمام مسلم في صدر صحيح ،اإلمام البخاري 
أو عصور  ،بينهم طبقات من الرواة ،ى عنهما إذا كان هناك مفاوز بين الراوي ومن رو يوصف الراوي بتدليس، أ

ألنها صيغة ال  ؛إذا قال: قال رسول هللا ، إال أنه ال يوصف بكذبأو دهور فإن هذا تصح الرواية إال أنها منقطة
 ولذا يقول فيما تقدم: ،يلزم منها االتصال

 وصـــــــــــححوا وصـــــــــــل معـــــــــــنعن ســـــــــــلم
ــــــــــاء علــــــــــم   ج ــــــــــه واللق  مــــــــــن دلســــــــــة راوي

 ج

 ولذا قال: ؛وتقدم الكالم فيه ،-تعالى رحمه هللا-و مذهب اإلمام البخاري يعني اللقاء ثبت كما ه
َََدَر اللقَََي َََى السَََماع  ن ي  وهَََي عل

 ...................................   ك
 ك

وهذا كما هو معلوم مذهب  ،يعني إن يعلم اللقي ،وهي على السماع أي محمولة على السماع إن يدرى اللقي
 هي اإلمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقي، ونقل على ذلك اإلجماع في صدر صحيحويكتف ،اإلمام البخاري 

وفيما تقدم  ،مسلمصحيح وشنع على من اشترط اللقاء ووصفه باالبتداع، وذكرنا هذا بالتفصيل في شرح مقدمة 
تصال اري على االنة يحملها اإلمام البخفالعنع ،هناك في العنعنة امن بحث العنعنة؛ ألن الحافظ العراقي بحثه

واإلمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع  ،بالشرطين ثبوت اللقاء وأال يوصف أو أن يبرأ الراوي من وصمة التدليس
وشدد النكير، رأى أن  ،وأن القول مخترع ،اللقاء بأنه مبتدعصيله، ووصف من اشترط وهذا سبق تف ،إمكان اللقاء

 ،ذا، وهو مستفيض عند أهل العلم أنه هو قول اإلمام البخاري وهو مبتدع في ه ،من اشترط يريد إبطال السنن
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ألنه ليس من المعقول أن يقول اإلمام  ؛ولذا يستروح بعض المعاصرين أن اإلمام البخاري ال يشترط اللقاء
يعني هل يخفى عليه أن ال يمكن،  ،والقائل به مبتدع البخاري بهذا القول ومسلم يصف هذا القول بأنه مخترع،

ولذا  ؛خريجه ،ألنه تلميذه ؛لو كان يشترطه يخفى على مسلم؟ ما يمكن يخفى ؟م البخاري يشترط هذااإلما
 ،ذكروا هذا قول اإلمام البخاري وغيره من األئمة، و يستروح وألف في هذا كتب اإلجماع على االكتفاء بالمعاصرة

مستفيض عن اإلمام وهو  ،راط اللقاءباشتتشديد اإلمام مسلم على من يقول  كل هذا من ،ونقلوا عليه اإلجماع
بن المديني يشترطون اللقاء، لكن من تشديد النكير ، اإلمام البخاري وعلي ولم ينكره أحد من أهل العلم ،البخاري 

قول ال يمكن أن يقول به اإلمام البخاري  ،وأنه قول مخترع مبتدع ،من قبل اإلمام مسلم على من يقول بهذا القول
اإلمام البخاري ويعلم مسلم أن البخاري يقول هذا الكالم، وال يقصده بالرد، ال به  : يقولنقولويخفى على مسلم، 

بن المديني، يشنع على مبتدع يريد أن يستغل علي وال يشنع على البخاري، وال على  ،بالرد ي يقصد البخار 
تحري اإلمام البخاري في رد  أن يستغل احتياط البخاري وشدة احتياط البخاري في رد السنن، يريد هذا المبتدع

أو على غيرهما من  ،ونظير ذلك أننا إذا رددنا على المعتزلة على أبي الحسين البصري أو على الجبائي ،السنة
اشتراط العدد في الرواية فإننا ال نرد على عمر بن الخطاب حينما رد على أبي  إذا رددنا عليهمأئمة المعتزلة 

كما أن البخاري  ،لكنه يتحرى ويحتاط للرواية ،ال ؟ن عمر يشترط هذا القول: إلهل نقو  ،موسى حديث االستئذان
فإننا ال يعني أننا نرد فإذا رددنا على المعتزلة  ،إنما يريد التثبت للسنة ،وال يريد بذلك رد السنن ،يحتاط للرواية
ذا رددنا على مبتدع يريد أن يرد السنة مستغال  على عمر  البخاري أو احتياط عمر فإننا احتياط  بن الخطاب، وا 

ويبقى أن إنما نريد الرد على من يستغل هذا االحتياط في رد السنة،  ،ال نرد على البخاري وال نرد على عمر
  ، نعم؟على العين والرأس هؤالء المحتاط محتاط، يعني جلة

 ......طالب:.....
 كيف؟

 ......... طالب:..
 ،من قصة في هذا البابأكثر عند عمر وغير عمر، يعني حفظ عنه  األصل قبوله ،ال قبله في مواضع كثيرة

 ،لتحمل الحديث -السالمعليه الصالة و -به جار له يتناوبون الدخول إلى النبي ه عمر يتناوب مع صاحصاحب
 اهل يطلب ثاني   ،بلغه إلى عمر احديث   -السالمعليه الصالة و -فإذا سمع صاحبه من النبي هذا في البخاري، 

قال: ما الذي دعاك تنصرف؟ قال:  ،فانصرف ااستأذن ثالث   ؛، لكن لما كانت المسألة عمليةاما يطلب ثاني   ؟معه
مسألة ينبغي أن  ألن مسألة االستئذان لك؛ دهيش اقال: أحضر شاهد   ،-السالمعليه الصالة و -الحديث، النبي 

 األصل القبول اط اإلنسان، اإلنسان أحيان  فإذا احتا ،ال يقتصر بمعرفتها واحد ،الناس كلهم نيتكون مستفيضة ب
من لي  عني لما كان عمر القصة في الصحيح كنت أنا وجاري ،خبر الواحدون عمر وغير عمر يقبل يقبل

هذا األصل،  ،وأبلغه بما سمعت ،فيبلغني بما سمع -السالمعليه الصالة و -لنبي على ااألنصار نتناوب الدخول 
فإن أذن  اإذا استأذن أحدكم فليستأذن ثالث  " قال: ؟لماذا رجع ،نيع وعتب عليهلكن لما صنع أبو موسى هذا الص
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ال فلينصرف ال فاألصل  ،، وهذا كل أمر يشك فيه يتثبت فيهلك قال: ال بد أن تحضر لي من يشهد "له وا  وا 
 . ان عمر يرد خبر الواحد أبد  : إما يقال ،السالمة

َََدَر اللقَََي َََى السَََماع  ن ي  وهَََي عل
 ا بغيََََََر مََََََا سََََََم أن ل يقََََََول ذ

 ك

 ل سََََيما مََََن عرفََََوه فََََي الم ََََي 
................................... 

 

 يروي إال بهذه الصيغة ولو تحمل بطريق السماع.ال ن يعني إذا كانت من عادة الشخص ومن ديدنه أ
َََدَر اللقَََي َََى السَََماع  ن ي  وهَََي عل

 ك

 ل سََََيما مََََن عرفََََوه فََََي الم ََََي 
 

قال في غير  :إذا كان يقول اأم "ل يقول ذا لغير ما سم "كله  هفي زمن ةعتبلما يعني في طريقته وجادته
نقول في  يعني مثلما ،اما تحمل على اللقاء أبد   ه، هذهعاصر ال يعني ال يقول: قال فالن وهو ما لقيه و  ،المسموع

قال أبو حنيفة، فقولنا أو  قال رسول هللا، أو قال عمر، أو قال اإلمام أحمد، أو قال الشافعي، :العصور المتأخرة
  ،وال على السماع على اتصالها ال يدل

................................... 
 ك

 ل سََََيما مََََن عرفََََوه فََََي الم ََََي 
 

 .يعني ذكروا ذلك عنه
 ..... ..طالب:.

 أو عرف بذلك.عنه، ذكروا  ،يعني ذكروا عنه ذلك
 أن ل يقََََََول ذا بغيََََََر مََََََا سََََََم 

 ك

 ................................... 
 

قال فالن وأنت  :تقول: قال الشيخ فالن وأنت سمعت منه، أال تقول تيعني أن ،أما من يقول ذلك لما سمع
بوسائط  ته من شيخمع: قال شيخ اإلسالم وأنت سوقال الشيخ فالن وأنت قرأت من كتبه، وتقول ؟سمعت منه

، هذا ال يحمل على انفس  ك وبينه أكثر من عشرين وبين -صلى هللا عليه وسلم-وتقول: قال رسول هللا  ،ومفاوز
 . السماع حينئذٍ 

 أن ل يقََََََول ذا بغيََََََر مََََََا سََََََم 
 ك

 منََه كحجََاك ...................... 
 

يعني كل  ،يعني هذا ما يعمم على الناس كلهم "ول ن يمتن  *** عمومه عند الخطيب" ابن محمد األعورهو و 
  ذاك على الذذ بذا الوصه اشتهر"*** "وقصر  ( تحمل على االتصالقال)من روى بصيغة 

................................... 
 عمومَََََََه عنَََََََد الخطيَََََََب وقصَََََََر

 ك

 ك

 يمتنَ  ........................ول ن 
 ذاك علََى الََذذ بََذا الوصََه اشََتهر

 

دي ويؤ  ،يتحمل بطريق السماع ،مثل الحجاج بن محمد األعور، يروي بطريق السماعبهذا الوصف اشتهر 
  .نعم ،وعرفوه بهذا ،فه أهل العلمعر   ،واشتهر عنه ذلك ،وهو معروف عنه هذا (قال)بصيغة 

 خِ يْ لشَّ اَعَلى  ةُ اءَ رَ ي: القِ نِ اْ ال َّ 



 
 

 
 

01 

 01 شرح ألفية احلافظ العراقي

 اَهَََََََََََتَ عَ ي نَ ِتَََََََََََلَّ ا ةُ اءَ رَ ِقَََََََََََلْ ا مَّ ُ َََََََََََ
 َسَََََََِمْعَتا  وأاب  َتَََََََكِ  أو ظ  ْفَََََََحِ  نْ ِمَََََََ
َََََََََََََلَ وَ  أولَ  َََََََََََََمْ يُ  هُ لُ ْصَََََََََََََأَ  نْ ِ   هُ كُ ِس
َََََقُ  َََََْل َََََمِ     َقَََََ ِ  نْ  ا ذَ ُت: َك   ْ مِ َسَََََ نْ مَّ
 وادُّ رَ وَ  اَهََََََََََََبِ  اَذ   ْخََََََََََََا أَ عََََََََََََوُ مَ جْ أَ وَ 
َََََاوَ  َََََيْ فِ  هُ ْلُخْل ََََََه  لَ لوَّ ا سَََََاوذ تُ  لْ ا َه

َََََََ)مَ  نْ َعَََََََ  ِمَظَََََََعْ مُ وَ  هِ حبْ َصَََََََ  وَ ك  اِل
َََََََََيَّانِ  َََََََََا ِس َََََََََاِرذ  ُهَم ََََََََََ  )الُبَخ  َم

ََََ َحََََا  دْ َق ََََلْ اَرجَّ  ح ْ َصََََأَ  هُ ُسََََكْ عَ وَ  ْرَض َع
 ك

ََََََََرْ عَ  مْ ُهََََََََمُ ظَ عْ مُ    اَهََََََََتَ ا َقَرأْ وَ َسََََََََ ا  
َََََََََلاو   اتَ ْ َََََََََرَ عَ  اَ لِمَََََََََ ظ  افِ َحَََََََََ خُ يْ شَّ
ََََََََََََََفْ نَ بِ  ََََََََََََََأو  ِ  هِ ِس ََََََََََََََمْ مُ     َق  هُ كُ ِس
َََََََََ   هُ ُظََََََََفَ حْ يَ  ََََََََ ع  ماَ تِ ْسََََََََاَم   ْ نِ تَ قْ اَف
ََََََنَ  ََََََال لَ ْق ََََََوَ   ِ لَ ِخ ََََََ هِ ِب ََََََعْ اا َم  وادُّ َت

َََََََََََََوْ أو دُ  َََََََََََََهُ َقَََََََََََََوْ أو فَ  هُ َن  لَ قِ نُ ؟ َف
  ِمرَ َحََََََالْ  لِ ْهََََََأَ  ازِ َجََََََحِ ال)  وَ  َ َفََََََوْ )كُ 
ََََب   َمَََََ  )النُّْعَمََََوَ   اِن )اْبََََُن أِبََََي ِذْئ
ََََوَ  ََََ)أَ  لُّ ُج ََََا لِ ْه ََََ  نَ قِ ْر لشَّ ََََ هُ وَ ْح  حْ نَ َج

 

القراءة على الشيخ، األول الشيخ يتكلم  :يعني من طرق وأقسام التحمل :الثاني :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
يعرض الطالب ما عنده  ،العكس الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع :الثاني ،الطالب يسمع ويحفظو ويحدث 

 :نعم؟ قال بعضهم :وهل يشترط أن يقول ،معتسعن فالن والشيخ يحدثك فالن عن فالن  :فيقول ،على شيخه
نعم، والجمهور  :فال بد أن يقول الشيخ ،ألنه يسأل حدثك فالن عن فالن عن فالن ؛معن :ال بد أن يقول ،نعم

العرض  :ع من أهل العلموهذه هي التي تسمى عند جم ،إذا سكت معناه أنه حدثه ،ال يشترط وال يلزم هعلى أن
ن كان بعضهم يتجاوز في هذا اللفظ  ،يعني القراءة على الشيخ، تعرض ما عندك على الشيخ ،على الشيخ وا 

، لكن العرض إذا أطلق المراد به ما يعرضه الطالب على اويطلقه على عرض المناولة، وسيأتي الكالم فيه
وثبت اإلجماع على  ،د فيها خالف قديم ثم انقرض، وجمشيخه، والرواية بالعرض رواية معتبرة عند أهل العل

عليه -ضمام سمع عن النبي  ،وهو في الصحيح ،بن ثعلبةث ضمام صحة الرواية بها، واألصل فيها حدي
ثم جاء إليه يعرض  -السالمعليه الصالة و -لكنه بلغه أشياء عن النبي  ،أخبار ما سمعها منه -السالمالصالة و 

 رحمه هللا-قال الناظم ولذا  ؛بطريق العرض -السالمعليه الصالة و -تحملها عن النبي ف ،عليه هذه األشياء
 :-تعالى

 اَهَََََََََََتَ عَ ي نَ ِتَََََََََََلَّ ا ةُ اءَ رَ ِقَََََََََََلْ ا مَّ ُ َََََََََََ
 

  ....................ا   رْ عَ  مْ هُ مُ ظَ عْ مُ  
 

أو من  يخه سواء قرأ من كتابيعرض ما عنده على ش ،الطالب يقرأ والشيخ يستمع يعني القراءة على الشيخ
 حفظه.

 اَهَََََََََََتَ عَ ي نَ ِتَََََََََََلَّ ا ةُ اءَ رَ ِقَََََََََََلْ ا مَّ ُ َََََََََََ
 

ََََََََرْ عَ  مْ ُهََََََََمُ ظَ عْ مُ    اَهََََََََتَ ا َقَرأْ وَ َسََََََََ ا  
 

 سواء قرأتهايعني  ،وهي لغة في سواء ،بالقصر سوا
 َسَََََََِمْعَتا وأاب  َتَََََََكِ  أو ظ  ْفَََََََحِ  نْ ِمَََََََ

 ك

َََََََََاو    اتَ ْ َََََََََرَ عَ  اَ لِمَََََََََ ظ  افِ َحَََََََََ خُ يْ لشَّ
 ك
 ك

أو سمعت من يقرأ على الشيخ، فسواء قرأت بنفسك من  ،ن كتابكأو م ،يعني سواء قرأت على الشيخ من حفظك
 ، هذا كله عرض.أو سمعت من يقرأ على الشيخ ،كابأو من كت ،حفظك

 َسَََِمْعَتا و..........................أ
 

َََََََََاو    اتَ ْ َََََََََرَ عَ  اَ لِمَََََََََ ظ  افِ َحَََََََََ خُ يْ لشَّ
 ك
 ك



 
 

 00  
00 

 00 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

"والشيخ حافظ  فإذا أخطأت رد عليك ،يثهيعني أنت تقرأ والشيخ يستمع وهو حافظ لحد ،الشيخ حافظ لما عرضت
ب سواء كان يحفظ أو من ألة افترضت على وجوه من قبل الطالالمس،... أو ال يحفظ لما عر تا *** أو ل"

الكتاب بضبط وقد يكون  ،ألن الضبط قد يكون بضبط الصدر ؛هالشيخ، سواء كان يحفظ أو من كتاب كتابه كذلك
 على ما تقدم. 

الكتاب ما عنده ضبط صدر، عنده  "ول ن أصله يمسكه"ال يحفظ  أو ا عر تا *** أو ل""والشيخ حافظ لم
؟ يعني يمكن أن تأتي لشيخ ال يضبط ضبط اوال ضبط كتاب   اضبط كتاب، هل يتصور أن الشيخ ال ضبط صدر  

ا ال هذ ههذا خالص انتهت أحاديث ؟كيف تروي  ،ي تروي عنه أحاديثغتب ،عاوهللا الكتاب ض :ويقول ،صدر
، اومتقن   اه مضبوط  يروى عنه، فإما أن يكون يحفظ ما يحدث به أو يعرض عليه، أو يكون مدون في كتاب

يعني قد يكون بيد شخص ثقة يجلس  "أو  ق  ممسكه" األصلهذا  "ول ن أصله يمسكه بنفسه"ويمسكه بيده 
ك فإذا رد هذا الثقة الممس نه ال يحفظ،ألرد؛ ال ، الشيخ ال يمكن يتولىالرد هذا الثقة من الكتاب ، ويتولىبجانبه

؟ فصار الفائدة من وجود الشيخ ما :ألنه قد يقول قائل والشيخ حاضر وأقره على الرد صحت الرواية عن الشيخ؛
 : ال الطالب ال يروي هذانقرأ على هذا الطالب ويكفي! نقول ؟الفائدة من وجوده وما ،ال يحفظ وال يمسك الكتاب

وتكون بقراءتك على هذا  ولو رواه فيرويه حينئٍذ عن صاحبه عن صاحب الكتاب،عنه،  بحيث تروي الكتاب 
عن هذا ألن األصل صاحب الكتاب، فأنت تروي عنه ال  ؛تكون روايتك نزول الطالب الممسك بالكتاب نزول،
 الطالب الذي يمسك بالكتاب.

................................... 
َََََقُ  َََََْل َََََمِ     َقَََََ ِ  نْ  ا ذَ ُت: َك   ْ مِ َسَََََ نْ مَّ

 ك

 هُ كُ ِسَمْ مُ     قَ أو  ِ ..................... 
َََََََََ   هُ ُظََََََََفَ حْ يَ  ََََََََ ع  ماَ تِ ْسََََََََاَم   ْ نِ تَ قْ اَف

 ج

بطريق  وأنت تريد الرواية عن الشيخ بطريق العرض، ،والكتاب ما هو بموجود ،يعني إذا كان الشيخ ال يحفظ
كيف تعرض وأنت  ،ما بقي إال العرض ،وجودلماذا؟ ألنه ال يحفظ والكتاب غير م ،ما يمكن ،السماع ممكن؟ ال

ولذا يتندر بالحفاظ من  ؛عندك طالب بمثابة نسخة من الكتاب، يحفظ الكتاب بحروفه ؟ال تحفظ والشيخ ال يحفظ
 "كذا  ن  ق "الحفظ زيادة نسخة، فهذا الطالب الحافظ بمثابة نسخة،  ؟ما الفائدة من الحفظ :ويقول ،حرم الحفظ

 .ال بد أن يكون ثقة
ََمِ  ........................   ْ مِ َسََ نْ مَّ

 

َََََََََ   هُ ُظََََََََفَ حْ يَ   ََََََََ ع  ماَ تِ ْسََََََََاَم   ْ نِ تَ قْ اَف
 ج

 ،أو يمسكه ثقة يكون بجواره، والثقة هذا يتابع القراءة، والشيخ يقر الرد ،أو يمسك بكتابه ،يعني سواء الشيخ يحفظ
سخة، طيب لو أن الشيخ سجل الكتاب يكون بجانب الشيخ بمثابة الن ،أو يكون هناك من يحفظ الكتاب بحروفه

هم أو ما يريدون روايته عن الشيخ على هذا الشريط، يكفي أن ظعلى شريط، وصار الطالب يعرضون محفو 
ال فأنت تروي هذا الكتاب عن الشيخ  جود الشيخ؟ الو بد من  يعرضوا على الشريط أو ال بد من وجود الشيخ وا 

 . -إن شاء هللا تعالى- التحمل بها فيأتي غد  وأما حكم القراءة على الشيخ وا ،بواسطة
 ، وهذه تحضر فيما بعد.-تعالى رحمه هللا-أكثر من واحد يطلب ترجمة للشيخ حافظ 


